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fiets-follypark-nl, een strategie voor een nationaal netwerk met regionale stations
Zwolle
Zaanstad

The Last Mile

Amsterdam
Er zijn en aantal (ook nieuwe) redenen om dit conflict te
herbeschouwen:
• De auto heeft hoge externe kosten: millieuschade,
ongevallen (11 miljard per jaar in 2008, volgens website
van kpvv CROW); kosten die maatschappelijk gedragen
worden.
• De introductie van de E-bike vergroot de gemiddelde
actieradius van 3,5 km van een (forenzende) fietser aanmerkelijk.
Stel dat we deze voor 2040 verdubbelen naar 7 km en de
snelheid verhogen naar 45 km/h (zoals gepland vanaf
2017) dan beïnvloed dat de fiets-infrastructuur.
• Het fietsnetwerk is, in tegenstelling tot het Nederlandse
autonetwerk, op regionaal niveau vaak slecht verbonden
(zie kaart Dordrecht fietsplattegrond).
• Door de toenemende bezorging door webshops is er een
toename van vrachtverkeer in de stedelijke gebieden. Het

Het gebruik van de fiets in Nederland is mede een cultureel
fenomeen, een levenswijze die een identiteit verschaft.
De fiets gebruikt minder ruimte dan het autoverkeer en in
stedelijk gebied is de fiets sneller.
Zelfs in Top Gear wint de fiets van iedereen:
Auto vs. fiets vs. boot vs. OV (seizoen 10, aflevering 5)
Officiële winnaar: Richard Hammond - Fiets
Gekozen winnaar: James May - Mercedes-Benz
Meteen wordt ook duidelijk dat er een machtsstrijd om
ruimte voor infrastructuur woed. De auto wint per definitie.
Een visie voor het fietsgebruik in 2040 is een politieke visie
op dit (slepende) conflict.
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Ons voorstel bestaat uit een aantal maatregelen.
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Ons voorstel is daarom politiek van karakter: overheid, start
een Nationaal Plan voor de Fietsinfrastructuur (met aanpassingen van de infrastructuur, PPS projecten en bijbehorende communicatieplannen en stimuleringsregelingen)
zodat Nederland in 2040 een spectaculair beter fietsland is
en de benodigde kwaliteitssprong is gemaakt.

Fietsroutes in de Drechtsteden

Ablasserdam
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volume van de vrachtauto ten opzichte van de vracht is
vaak aanmerkelijk.
Deze verhouding (en het vertakken van de routes) draagt
bij aan congestie: de laatste km. is voor een bezorgdienst
veruit de duurste. ‘The Last Mile’ kan tot 28% van de totale
transportkosten veroorzaken. Bij een vrachtfiets is de
verhouding tussen vracht en fiets geoptimaliseerd.
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Bestaande fietsinfrastructuur verbeteren en beter verbinden.
boven, zijn dit er 8780. Bijbehorende actie is het uitschrijven
van
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naar Dordrecht
centraal
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In Dordrecht hebben we onderzocht d.m.v. een tempografische
van
een langlopende
architectuurprijsvraag
en een
ge situatie
Nu:
Na aanleg bruggen :
kaart*, waar (geografisch) de reistijd obstakels voor fietsers
bijbehorend
bouwprogramma
voor
deze
stations.
Regie/
1 : 28 minuten
1 : 52 minuten
2 : 8het
minuten
2 : 19 minuten
liggen. We hebben ook aangeven hoe de reistijd (en tempoondersteuning
door
Rijksvastgoedbedrijf.
3 : 8 minuten
3 : 27 minuten
grafische kaart) veranderd na het aanleggen van een aantal
Hiermee kan Nederland een geheel eigen ‘Grand Project’
Tempografische
kaartplekken.
na aanleg
verbindingen
verbindingen
op specifieke
Een van
highspeed
fietsinitiëren dat het gehele land -inclusief het landelijke gebiednetwerk kan ook worden aangelegd en waar ruimte ontbreekt
tot bestemming maakt voor de fietsende cultuurtoerist en
rijdt deze highspeed fietser (goed beschermd) ook op de GOW.
dat tevens de forens en senioren ondersteunt.
*met dank aan NEXT architects
De maat en functionaliteit van deze stations varieert en is
na aanleg van verbindingen
afgestemd op de specifieke lokatie en vraag.
tweede maatregel
Ze zijn ook drager van een lokale identiteit door specifiek
architectonisch ontwerp. Voor Dordecht zijn drie maten
De fietser en zijn infrastructuur serieuzer nemen (qua
uitgewerkt op drie lokaties. Zie blad 2.
budget, qua service). Bedien hem om de 7 km landelijk met
een service station. Volgens onze projectie, zie kaart rechts-

derde maatregel
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‘Green Wheels’ en ‘Uber’ illustreren de rol van social media
voor persoonsvervoer met auto. Persoonsvervoer per fiets is
een echte keuze in 2040 dankzij de beleidsmaatregel:
stedelijke service stations worden voorzien van fietstaxi/
e-fietstaxi standplaatsen.

vierde maatregel
De ‘Uber’ voor pakketpost. De forens overbrugt met de vrachtfiets de ‘last mile’: alle 8780 service stations worden voorzien
van lockers met permissie gestuurde ontsluiting via een app.
Zo is er winst te behalen voor alle partijen, de forens (of recreant) wordt fietskoerier.
De vrachtwagen blijft buiten de stad.

Deze maatregelen versterken vijf (van de zes) opgaves in het ‘manifest 2040’ op wijmakennederland.nl
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realistisch?
een flink aantal stations
zijn er al. Deze plekken
Plan
kunnen met minimale aanpassingen (installatie
van de pakket-lockers/ e-fietstaxi standplaats)
opgenomen worden in het netwerk. Gemeentes
kunnen al beginnen en hoe meer het er worden,
hoe meer waarde het netwerk krijgt.

